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همالن الهمالن

ناصر حمد الخالدي

عبدالعزيز الكندري

وطني الكويت س���لمت للمجد وعلى جبينك طالع 
الس���عد. هل يعقل أن الوطن يبكي؟ نعم يبكي عندما 
ينتشر الفساد في كل النواحي ويصبح املواطن يعيش 
غريب���ا في وطنه، نعم وطنه الذي عاش وترعرع فيه، 
وكان يض���رب بهذا الوطن املثل األعلى في كل ش���يء؟ 
يبك���ي الوطن عندما يرى الصراع واالتهامات املتبادلة 
من اجلميع س���واء من الس���لطة التنفيذية أو السلطة 

التشريعية.
نعم يبكي الوطن عندما يرى املشاريع احليوية في 
كل املجاالت تتعطل وتعرض على جلنة املناقصات كل 

سنة وال تنفذ واألدلة كثيرة.
نعم يبكي الوطن عندما يطرد أبناؤه من وظائفهم، 
حيث حدث ذلك مع أكثر من 4500 مواطن أصبحوا في 

مهب الريح هم وأطفاله.
نعم يبكي الوطن عندما تذه���ب خيراته إلى الغير 

وأبناؤه محرومون.
نعم يبكي الوطن عندما تتأزم األمور وال يوجد حل 
حتى ألبسط األمور، وال نسمع إال عن الدراسة والتأجيل، 
إن ش���اء اهلل نراك تضحك ي���ا وطني من جديد وحتل 
كل املشاكل وتتعاون الس���لطة التنفيذية مع السلطة 

التشريعية من أجلك يا وطن وتفخر بهم.
اإلصالح قادم يا وطن بقيادة صاحب السمو األمير، 

ونحن متفائلون بأن يكون ذلك في القريب العاجل.
> > >

وصلتني رس���الة من ممرضات مستش���فى العدان 
يشتكني فيها من أن مكافأة األعمال املمتازة لم تصرف 
لهن، ومنا إلى وزير الصحة املعروف عنه بالعمل اجلاد 

وإنصاف املوظفني.
kuwait112008@hotmail

إلى كل مريض بشكل عام وإلى املرضى الذين يعاجلون 
في اخلارج بشكل خاص أكتب هذه الكلمات لعلي أخفف 
عنهم وطأة األلم والشعور باحلنني إلى الوطن واألهل 
واألحبة، أكتب لهم لعلي أجعلهم يبتسمون، ألن األمل 
موجود مهما قال األطباء مع احترامنا لرسالتهم ولكننا 
نثق بأن اهلل فعال ملا يريد وأنه على كل شيء قدير وأنه 
باإلجابة جدير ولهذا نحن املس���لمني يفاجئنا الطبيب 
بعبارة »ال فائدة ال أم���ل« ونفاجئه بالقول اللي كاتبه 
اهلل يصير وأحيانا يكون الواحد منا أقرب ما يكون إلى 
املوت لكثرة ما يحمل من أمراض وأوجاع ويكتب اهلل له 
العمر املديد، إنها أقدار ال ندري ما الذي يصيبنا منها.

املرضى يعيش���ون جو املستشفى وحوسة األطباء 
والتقارير واألش���عة وحتليل الدم اللي ما يخلص ألنه 
من أول ما يدخل املستشفى يبدأون معه مشوار سحب 
الدم، إضافة إلى جو الغربة واالشتياق بالنسبة للمرضى 
الذين يعاجلون في اخلارج، همان في آن واحد وال حل 
إال بالرض���ى والتوكل على اهلل، وأذكر في مستش���فى 
حسني مكي جمعة قابلت في يوم من األيام رجال مصابا 
بالسرطان، وكان أشبه ما يكون مبن علم علم اليقني بأنه 
بعد 3 أيام س���يموت، وأنه ال أمل في أن يبقى على قيد 
احلياة وحتدثنا عن رحمة اهلل وقرأ عليه أحد أصدقائي 
بعض آيات القرآن وشرح له فلسفة )وإذا مرضت فهو 
يش���فني( وطلب منه أن يقوم بواجب الضيافة، تغير 
الرج���ل ودبت فيه احلياة من جدي���د وأعطانا من تلك 
العلبة ما يدل على أنه سيعيش بإذن اهلل، وقد تفارقنا 
وأظنه الي���زال على قيد احلياة أما صديقي الذي بكينا 
يوم أن ودعناه وهو يركب الطائرة متوجها إلى فرنسا 
في رحلة عالج اس���تمرت عاما كام���ال تقريبا ثم ماذا 
تتوقع���ون؟ هل مات؟ هل تفاقم املرض وانتش���ر؟ كال 
لم يحدث ش���يء من ذلك فقد عاد سليما معافى بفضل 
اهلل تب���ارك وتعالى، وأذكر أختي هاجر التي تعرضت 
قب���ل عامني إلى صعق كهربائي أوقف لها قلبها ملدة 10 
دقائق تقريبا، حولها بكينا وانتحبنا وجهزنا أنفسنا 
الستقبال املعزين وغسلنا أيدينا باملاء والصابون من 
أنها س���تبقى على قيد احلي���اة وخرج الطبيب وخلفه 
س���رب من األطباء وهاجر على السرير، أدخلوها إلى 
العناية وبقيت فيها يوم���ني ممنوعة من الزيارة على 
األجهزة ال تتكلم وال تدري من حولها ثم ماذا؟ إنها اآلن 
متشي وتتحرك وتتكلم ومافي أطول من لسانها هكذا 

فكل شيء جائز واهلل على كل شيء قادر.
إن املرض يقرب العبد من ربه ويجعله أكثر خشوعا 
وأكثر رهبه وأكثر التصاقا بالدين، ألس���ت تنظر إلى 
املرض���ى وهم يقرأون القرآن الكرمي ألس���ت تنظر إلى 
املرضى فج���أة يتغيرون من حال إلى حال، خش���وعا 
ورهبة ورحمة وتنازال عن الدنيا وزخرفها، واحلرص 
على أن يكون اجلميع أصدقاء. إذن ال عجب إذا قلنا إن 
املرض رحمة من اهلل وهو كذلك ألن فيه تكفيرا للذنوب 
واآلثام وبسببه قد يرجع اإلنسان إلى نفسه ويفكر، ثم 
ماذا؟ ثم ينعم اهلل على عبده بالشفاء إنها رحمة خلفها 

رحمة خلفها رحمات ال يعلمها إال رب البرايا.
فيأيها املريض الذي طالت مدته في املرض، ال جتزع 
فما أوس���ع باب الرحمة واهلل ل���و دخله الناس منذ أن 
خلق اهلل آدم إلى آخر حلظة يدخلون فيها باب الرحمة 
لكان الباب أوس���ع، فأكثر من االستغفار وال جتزع من 

العزيز الغفار.
N_alkhaldi79@hotmail.com

زار الرئيس الفلبيني السابق جوزيف سترادا 
الكويت، وجلس مع عمالة بالده العاملني بالكويت، 
وكانت الزيارة بهدف االطالع على أوضاع العمالة 
في البالد، وكان مما قال »الوضع مزر، فما يحدث 
إس���اءة لإلنس���ان، فهناك 170 مبعدا وجدتهم في 
السفارة، ليس لديهم أموال يوفرون بها تذاكر ملغادرة 
الكويت« وأضاف »وأنا قطعت 50 تذكرة لنس���اء 
منه���م ليس لديهن أموال حتى يتمكن من العودة 
الى بالدهن، وهناك أطراف فلبينية سنش���جعها 
على املش���اركة في املساهمة لترحيل هذه العمالة 
احملتاجة، بدال من بقائهن هكذا في السفارة يعانني، 
فترحيلهن الى الفلب���ني أفضل، لكن ليس لديهن 

أموال، ويحتجن املساعدة حتما«.
هذه البنت التي لم تتجاوز العش���رين، والتي 
جاءت من أقاصي البالد، بهدف العمل ولديها في 
مخيلتها من الطموح الشيء الكثير، من بناء املستقبل 
م���رورا بفارس األحالم الذي تتمن���اه، فهي تفكر 
كأي بنت أخرى وهذا من حقها، ولكن سرعان ما 
تصطدم بالواقع املرير واملر، من بعض املمارسات 
السيئة، وعدم إعطاء احلقوق، وتكليفها فوق طاقتها، 
والتقارير تش���ير الى هذه املمارسات، ولقد أشار 
تقرير اخلارجية األميركية عن االجتار بالبش���ر، 
وتقرير منظمة هيومن رايتس واتش الناش���طة 
في مجال حقوق اإلنسان، الى ان هناك جتاوزات 

في التعامل مع العمالة املنزلية.
كل من جاء الى هذا البلد املعطاء للعمل ولكسب 

لقمة العيش، سواء من اخواننا العرب، أو اجلنسيات 
األخرى، هم بحاجة الى ملس���ة حانية، وبشاش���ة 
س���محة، وتعامل راق ال يهضم حقهم، وال يضيق 
بجهلهم، وألن اإلنس���ان ال يتمايز بإنسانيته اال 
بقلبه وروحه، والرفق زينة، ولقد أرسل اهلل نبيه 
بالرحمة، فهو نبي الرحمة للعاملني اجمعني، قال 
تعالى )وما أرسلناك اال رحمة للعاملني(، والرسول 
ژ يقول »من ال َيرحم ال ُيرحم«، ويقول ابن بطال: 
»في هذا احلديث احلض على اس���تعمال الرحمة 
للخلق، فيدخل املؤمن والكافر، والبهائم اململوك 

منها وغير اململوك«.
الرحمة ترقق القلب وحت���ى البهائم، عن ابن 
مس���عود ÿ قال: كنا مع الرسول ژ في سفر، 
فانطلق حلاجة، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا 
فرخيها، فجاءت احلمرة فجعلت احلمرة تفرش، 
فجاء النبي ژ فقال: »من فجع هذه بولدها، ردوا 
ولدها إليه���ا«، ودخل النبي ژ حائطا لرجل من 
األنصار، فوجد جمال ملا رأى النبي ژ ذرفت عيناه، 
فمسح ذفراته وقال »من رب هذا اجلمل؟ ملن هذا 
اجلمل« فجاء فتى من األنصار فقال لي يا رسول 
اهلل، فقال أال تتقي اهلل في هذه البهيمة، التي ملكك 

اهلل إياها، فإنه شكا الى انك جتيعه وتدئبه«.
اذا كان هذا التعامل مع البهيمة، فماذا نقول ملن 
يؤذي البشر، ويهضم حقوق املساكني والضعفاء 

والغرباء؟
akandary@gmail.com

وطني الكويت حزين يبكي

رسالة إلى المرضى في الداخل والخارج

الرفق والرحمة باإلنسان.. والحيوان!

رأي

أثير الكلمة

وجهة نظر
طالل الهيفي

ُتهت كثيرا وأنا أرى مفاهيم الدميوقراطية الكويتية تهوي بسبب 
بعض مظاهر الشتم والترصد والتعصب والتقزمي، التي أصبحت 
من املظاهر الش���ائعة لدينا، والتي كان من املفترض أن تذوب مع 
شيوع الفكر الدميوقراطي في مجتمع ميارسه منذ نشأته، ولكن ما 
يحدث ويجري ال يهيئ لهذه املمارسة احلكيمة أن تستمر وتتطور 
بسبب تبني البعض الفكر القبلي والطائفي والطبقي، لتصبح بذلك 
هذه املمارسة من العالمات الس���لبية لدينا، فكل يوم يطل علينا 
أحد يتحدث باس���م القبيلة يزجر ويهدد الدولة، وبالطرف اآلخر 
يخرج علينا من ينادي بسحب جناسي أكثر من مائتي ألف كويتي 
بحجة االزدواجية، ويكمل الثالث هذه املعزوفة بصراخ وتهويل 
من أج���ل إقالة وزير بحجة عدم إنصاف أقربائه في وزارته، وإن 
كان البعض ممن سبقهم قد استغل الدستور كوسيلة إرهاب من 
أجل االنتقام ضد الوزير، وهكذا دواليك، املرأة أيضا بدأت متارس 
هذه األالعيب من خالل املطالبة بحقوق متس سيادة الوطن دون 
النظر للمصلحة العامة.  إن س���يادة فك���ر »الال غفران« التي من 
عطلت التنمية وأضاعت الهيبة وجعلت للفوضى السياسية قيمة 
في املجتمع بعد أن كانت األلفة والتسامح والتعاضد هي الصفات 
السائدة فيه، وكان من الطبيعي للفعل وردة الفعل لهذه املمارسات 
الش���اذة التي أصبحت السمة السائدة في مجتمعنا في ظل غياب 
منطق القيادة واحلكمة والعقل أن وصل البعض ممن ليسوا من 
أهل احلكمة والرأي السديد أن يرتفع صوتهم في املجتمع لتصبح 

الغلبة واحلظوة والتقدير لهم.
 الي���وم نعيش زم���ن صعبا، ارتضينا ب���ه أم لم نرتض، فهو 
واقع نعيش فيه ونحاول أن نتكيف مع إفرازاته السلبية، ننتظر 
اللحظة التي يتغير فيها ه���ذا املفهوم اخلاطئ لتعود األمور إلى 
واقعه���ا احلقيقي، ويتم تصحيح األوض���اع بعد أن انحرفت عن 

مسيرتها اإليجابية.
TalalHaifi@hotmail.com

»ال غفران«

السموحة


